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 والتقييدلطقاق الإ السلطة الترشيعية يف الولايت املتحدة الأمريكية بني 

 جامعة حيي فارس ابملدية. –ابحث دكتوراه  –حديب فؤاد 

 ملخص:

و الوبود بعث التورات را  رار  ةأأمام معاان الشعععوو واهععطاادنا مل اباك احلام وامللور  ارت اإ

حيث اكن املبدأأ السعععععااد و ا نو  كرعد العداع ةبومية وم   ح   ،التورة الفرنسععععع ية والتورة الأمريكية

ةفراد يف صعععال السععع ياسعععة العامة، وك  نو احلال يف   الأربالة ا لينالية، فاربمج اد ا  راة ن ا ة اه يف 

 ةصععععورة نرملان يتكفاك ابلترشععععيل حيث سععععارت الولايت املتحدة الأمريكية را ن ا السل وأأمط   لسععععلط

لطار مبدأأ الفبعاك بني السعلطات، لكل ما نشاده اليوم  الترشعيعية امللتةل يف الكوربررس صعقاحيات واسععة يف اإ

نو الرتابل امللحوظ وور الكوربررس الأمرييك حلسعععععاو ابل السعععععلطات، وعض بتقعععععلني بعث القيود را 

 .وس توري الأمرييكصقاحياتمج ما جيعلاا ربتساءل مل دور السلطة الترشيعية ومانهتا يف الااام ا

 يود اوس تورية(الق  –ا لجان النملاربية  –اجملالد الترشيعية  –الترشيل  –)الكوربررس  اللك ت املفتاحية:

Abstract 

Due to the sufferings of people and their oppression by the rulers and kings, some 

revolutions such as the French Revolution and the American Revolution came into existence, 

where the prevailing principle was the consolidation of social justice and the right of 

individuals to make public policies. As in all liberal regimes, this trend has been translated 

into a parliament that ensures legislation. The United States has followed this approach and 

has given the legislative branch of Congress a broad mandate under the principle of separation 

of powers. Today, however, is the marked decline in the role of US Congress on behalf of the 

rest of powers by including some constitutional restrictions on its powers. This makes us 

tremendously wonder about the legislature and its place in the American constitutional system. 

Keywords: (Congress – Legislation – Legislatures – Parliamentary Committees – 

Constitutional Constraints). 

 مقدمة:

عا يعد ربتا واب خقال  لتورات الشعععععبية الث حد   يف أأور جانشععععاأة النملان للد وليد ربتار فكري أأو رباري واإ

والث جنح  يف الققععاء را اسععتبداد امللور. يف ن ا البععدد جند نريطاربيا، ظد الااام النملا   02و 01القرربني

 0002نملاربية، اد شعععععادت توايل قميتاق ما اااكرات قبني املي النيطا  ولتع الشعععععع  رام ومربل احلياة ال

ثره حتديد السعلطات بلس . اارس لتلو الشعع  ظلة الايابة يف جملد م تخ  اهطلل يف ابد   واذلي ا را اإ
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عض او  ملساااك العامة.  أأدىالأمر ابملسعاااك املالية لكل مل مرور الممل توسعع  سعلطاتمج ايل بدأأ يتدخاك يف ا

اربتشعععار وتوسعععل الاانرة النملاربية يف دول العا  خاصعععة مل ا سعععار موجة التحرر الث  ارت مل خقالاا دول 

جديدة اممتدت يف تاأسعععلسعععاا را جورة وبود النملان يف بالهتا املؤسعععسعععاتية ونو ما حتق  فعليا مل خقال 

 الأوو لبااء اووع. لارس تمج  لسلطة التاأسلس ية خقال املراحاك

يمتتل النملان مباربمج حمورية يف الأربالة السععع ياسععع ية اواقرالطية ابمتباره مؤسعععسعععة ربيابية  سعععل  بتوف  مواماك 

وابلتايل دوره يف خمتلف الأربالة السع ياس ية اكن ربتار الس ورة التاريية و را  اربنة وامل رسة  اسع تقرار اووع،

اوول اواقرالطية العريقة. يف ن ا البعععععدد جند ان معاب أأدبيات الفكر اوسععععع توري النملعاربيعة يف العديد مل 

دارة اووع و سععععع ي نا مل خقال  احلعديعث أأملع  بةعععععورة وبود النملعان ابلاار او اوور اذلي يلعبمج يف اإ

 1اهطقارمج بسلطة الترشيل وف  الطر دس تورية حمددة.

 ربالة السعع ياسعع ية الكنى تتحدد رن مبدأأ الفبععاك بني السععلطاتمل ن ا املاطل  جند ان ماربة النملان يف الأ 

واذلي مل خقاهل تتحدد لطبيعة الااام السععع ياب )نرملا ، رااب، شععع بمج رااب( السعععااد يف   مل نريطاربيا 

 والولايت املتحدة الأمريكية وفرنسا كامنعر دس تورية متاورة.

عيعيةومل بني الأربالة السعع ياسعع ية الكنى الث يقععطلل نرملا جند الااام  انهتا مباام متعددة را  رار املاام الترشع

 السعع ياب الأمرييك اذلي يمتاب ابلااام الرااب واملمتتاك يف توعيل السععلطات بني رالد اياورية والكوربررس. يف

 0121ن ا الااام جند أأداء النملان )الكوربررس( يتحدد مل خقال اجملالت الث خبعععبعععاا اوسععع تور الأمرييك 

دارة اووع الفيدرالية، ورا ن ا الأسعععاس جنل اومة أأن الفبعععاك بني السعععلطات يف املا دالك السعععلطتني يف اإ

السع ياس ية الأمريكية نو فباك مطل  ما يع  عض اس تققالية السلطة الترشيعية مل السلطة التافي ية، اا نو 

دة رليمج دسعع توراي يف الااام السعع ياب يه صععقاحياتمج املقررة هل والقيود الوار   شععكياك الكوربررس الأمرييك وما

 الأمرييك؟

جابة را ن ه الإشالية اكن مل الةورة تقس مي املوهور وف  اربطة التالية:  ولقاإ

لطقاق اختباصمج يف الااام اوس توري الأمرييك                 املبحث الأول:  شكيةل الكوربررس واإ

  كويل الكوربررس الأمرييك  الأول:املطل  

 جملد الاواو ل:الفرر الأو 

 الفرر التا : جملد الش يوخ

                                                           
 .034. ص 0110دوفربيمج، الااب الس ياس ية والقاربون اوس توري، املؤسسة اجلامعية  دلراسات والنرش، ب وت، لباان، مورعد   -1 
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 لطريقة معاك الكوربررس الأمرييك  املطل  التا :

 الفرر الأول: مدة اربعقاد اجمللسني 

 الفرر التا : معاك ا لجان النملاربية

  املبحث التا : صقاحيات الكوربررس الأمرييك والقيود اوس تورية الواردة را لارس هتا 

 ةختباصات املشرتكة  للجلسنياملطل  الأول: 

 الفرر الأول: ةختباص الترشيعي العادي  

 الفرر التا : ةختباص التاأسليس  

 املطل  التا : ةختباصات الث يافرد هبا   جملد  

 ةختباصات الث يافرد هبا جملد الاواو  الفرر الأول: 

 يوخالفرر التا : ةختباصات الث يافرد هبا جملد الش   

لطقاق اختباصمج يف الااام اوس توري الأمرييك  املبحث الأول:  شكيةل الكوربررس الأمرييك واإ

ل شك أأن غالبية الأربالة ا لينالية الث توصف باأهنا أأربالة داقرالطية اد ربب  دسات نا را وبود نيئة ربيابية 

ث  متتل ابس تققال س تورية الاامة التتوو و يفة الترشيل، حيث تعتن ن ه الايئة واحدة مل بني املؤسسات او

ربمج يتوو الكوربررس أأساسا السلطة الترشيعية يف الولايت  لطار مبدأأ الفباك بني السلطات، وذلض فاإ نس يب يف اإ

املتحدة الأمريكية ابمتباره صععاح  ةختبععاص الأصععياك يف لارسععة ن ا النشععال وسعع ات اول ف  يع  كويامج 

 ولطريقة معهل.

 ويل الكوربررس الأمرييكاملطل  الأول:  ك

 House ofق يف الولايت املتحدة الأمريكية مل جملسععني ن    the Congressتتاألف السععلطة الترشععيعية ق

Representativesوجملد الشع يوخ ق   Senate  ق، وجيري  شكياك جملد الاواو را أأساس ردد السان

ل ربتيجة لربتبعار  األف مبدأأ سع يادة الشعع ، أأما جملد الشعع يوخ فيتيف   ولية، و  يكل  اور ن ا اجمللد اإ

ل ربتيجة لاجاح مبدأأ اس تققال الولايت.  1مل ش يخني للك ولية، و  يكل  اور ن ا اجمللد اإ

 

                                                           
 .002. ص 0124 شادرع ومادي ب د، اترخي الولايت املتحدة الأمريكية، دمش ، منشورات مكت  ةلطلد  - 1 
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 الفرر الأول: جملد الاواو 

ق، نمتتياك الشعععععع  الأمرييك  House of Representativesيقوم جملد الاواو ك  تدل رليمج  سعععععلية ق

بوحعدتعمج القوميعة الشعععععامةل ابمتبار أأن الولايت املتحدة الأمريكية مكوربة مل شعععععع  واحد، وجاء يف مقدمة 

اوسععععع تور الأمرييك معا يؤكعد عض قال شعععععع  الولايت املتحدة ليك ربؤلف احتادا أأكي  امقا...ق. ينتخ  

حسعععع  ردد سععععاهنا، مبعدل انا  واحد مل    قا ني  أأمقععععاء ن ا اجمللد مل اباك موالط    الولايت

   1( نسلة، وانا  واحد مل   ولية يقاك ردد ساهنا مل ن ا العدد.34444أألف)

ولتفادي واور م اعرات بشعععععاأن ردد الاواو اذليل اتلون   ولية، ربص اوسععععع تور را ابراء تعداد ر ي 

عدد الاواو اذلي جي  ان  رسلاب بعد   تعداد، ول ، را أأن تبلغ   ولية ب2 لسان يف   مرش س اوات

اكل وصععف ةارتار اذلي يم مل خقاهل اختيار أأمقععاء جملد الاواو ابلارتار العام بسععو  الرشععول الث 

حيث اشعععرتلط  اواربني بعث الولايت معرفة الااخ   لقراءة والكتابة  3تفرهعععاا بعث الولايت را الااخبني،

يراد اكف ،  لعلش واشعرتلط  بعث القواربني ةربتخابية لولايت أأخرى دفل ما عسل  بةيبة ةربتخاو والمتتل ابإ

 وللد لا ه القيود أأمهية ت كر لو    س تخدم لتنير تداب  المتياب العارصي يف وا  مل الأواات.

أأمقاء  رأأار اوس تور الأمرييك ح  التبوي  لختيار أأمقاء جملد الش يوخ للك مل هل ح  التبوي  لختيا

( مقعععوا، وحتا  ولية 032جملد الاواو، ويبلغ ردد أأمقعععاء جملد الاواو حاليا أأربع اة و سعععة و قا ني )

ربيويورر ابلعدد الأكن مل أأمقعععاء اجمللد لأهنا أأكن الولايت مل حيث ردد السعععان. ماد حبعععول فرا  يف 

براء ةربتخا  4ابت ملاكء ن ا الفرا .متتياك أأي ولية را السلطة التافي ية اإصدار أأمر ابإ

ينتخ  جملد الاواو رالسعا هل، ويكون رادة مل احلمو صعاح  الأغلبية يف اجمللد، ويطل  را رالسمج ا  

ق والث أأخ ت مل التسعععلية الإجنلابية، ومدة العقعععوية يف اجمللد سعععنتان ويه مدة ابععع ة جدا speakerق

 5ربعة و د س اوات.مقارربة ابلأربالة اوس تورية الأخرى الث ترتاوح بني أأ 

هععافية لهتيئة مسعع تلممات ةربتخاابت وك ا اوراية  ولا ل شععك فيمج أأن ارصعع ن ه املدة يلكف اووع  اليف اإ

ةربتخابية ك  أأن ارصع ن ه املدة جيعاك الولية يف حاع انشعرال مس متر مل أأجاك اختيار املر ني اجلدد، والأ  

                                                           
 .19. ص 0100 راة وليد القبل، مطابل ومعلد، دون عكر مان الطبل ودرو ولسل، احلكومة اوس تورية يف الولايت املتحدة،   -1 

 .0121مل اوس تور الأمرييك لس اة  0فقرة  0املادة   -2 
3 Ernest.s. Griffith – The American system of Government – New York university press. 1954. P 36. 

 ./بع   مل اوس تور الأمرييك0فقرة  0املادة   -4 
5 - Johny H. Killian and others, the constitution of the United States Of America analysis and interpretation. 

Analysis of cases decided by the supreme court of the United States to june 28,2002.US government priniting 

office. Washington ; 2004. P ; 102. 
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لااا  بتحقي  ما ورد بمج انخبيمج لا يؤدي او عممرة التقة بمج مل عض لكعمج ان ارصععععع ن ه املدة لل عسعععععل    

 وابجمللد كلك.

و أأن  كون أأم ل النملان  ورمبعا اكن مل مسعععععوغات ارصععععع ن ه املدة نو أأن الاارية اواقرالطية الث تدمو اإ

جنح   ةالألطول معرا  شعع ل را ايام حكومات مسعع تقرة، واد لحب البعث أأن التجارو وامل رسععات النملاربي

يف حعاك التاعااث الاانري، فقد اكرب  فرتة الأربل او ا د سععععع اوات يف حياة النملان اكفية لتافي  املشعععععاريل 

 الكنى دون اربقطار البةل ابلااخبني.

أأهنا جي  أأن تتوافر يف ايل  0121أأما املؤنقات الواب  توافرنا يف الااا  فقد رأأى واهععععععو دسععععع تور رام 

ملركمي متبعععععاك ابلولايت لكاا، واد أأوب  اوسععععع تور الأمرييك توافر  قا ة  ول يف الولايت لأن المتتياك ا

 املرتحش يه:

 أأل يقاك سل املرتحش مل  سة ومرشيل س اة. .0

 أأن يكون موالطاا أأمريكيا ملدة ل تقاك مل س بل س اوات. .0

 أأن يكون حني اربتخابمج مق  يف الولية الث س ينتخ  فهيا. .3

واكل القول أأن اشعععرتال كون املرحش مق  يف الولية الث سععع ي ري اربتخابمج فهيا يه لقععع ن كون الااخبني را 

و اجمللد اذلي اتلاا فيمج، ولكل ربتيجة  اينا اإ معرفعة اتمة ملر اب وأأن يكون املرحش رارفا ااجات الولية اناقا اإ

قاب ربوا مقميني يف ولايهتب حفسعع  ولكل أأيقععا يف م الط ن ا الرشععل فان أأمقععاء اجمللد ل يادون ايعا أأن يكو 

ارباصعععة داخاك الولية، ف ادرا ما ينتخ  يص يعلش يف مان أ خر بواسعععطة سعععان م طقة مل املاالط . ان 

و أأن يكون م حاعا وم دفعا لتفقعياك مبعلحة وليتمج را مبلحة ةحتاد واد يؤدي  ن ا الرشعل يدفل املرحش اإ

ععععل او احتار و اخن الولية رمغالايابة مل اباك املقميني يف  نع ا الرشع فا  احول ردم كفاءهتب، ون ا يؤدي اإ

 مس توى الكفاءة يف اجمللد.

جملد الاواو الأمرييك ابلطبل اعية كب ة وايعيات الكب ة ل  سع تطيل بافساا أأن متارس أأم لاا ببورة دايقة، 

نشععاء جلان  شععلك مل بني أأمقععا  هئا لرت  ارارات وتدرس ما يراد مرهععمج رلهيا، ون هذلض فايي تعلاك را اإ

ا لجان للس  جلان واتية باك يه جلان دامئة تقوم بتقدمي اوراسات والبياانت القاعمة مل الشؤون الث تدرساا. 

عيل،  ن ا ما يفرسعع كون السععلطة احلقيقية يف جملد الاواو ترتكم يف يد ا لجان الث يه يف الواال مبععدر الترشع

( او س بعة 02( جلاة تتاألف   جلاة مل ردد يرتاوح بني  سعة مرش)03ا لجان  قا ة ومرشعون) وردد ن ه

( مقوا، وللد مل ح    مقو اوخول يف أأكي مل جلاة واحدة. فققا مل ن ه ا لجان اوامئة 01ومرشيل)
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ن جلاان مؤاتة لأمور خاصعععععة ومل أأمللهتا ا لجان الث تؤل   حلقاا  أأو ف لتقيصععععع افعاربمج حي  للك جملد أأن يكوِّن

   1التحقي  يف موهور معني.

يافرد جملد الاواو ابلفبععاك يف  ة اربتخاابت أأمقععاامج وأأنليهتب وابسعع تطامتمج فبععاك أأي مقععو مل أأمقععاامج 

و ن ه احلاع مل حالت انهتاء العقععوية يف اجمللد، را  باأغلبية  ليث الأصععوات، و  عرشعع اوسعع تور الأمرييك اإ

صععابتمج مبر  ااعمج امتبار أأن احلالت  الأخرى مل ابو حتبععياك حاصععاك لنهتاء العقععوية كحاع وفاة العقععو أأو اإ

 مل لارسة و يفتمج ببورة دامئة أأو انهتاء مدة ولية اجمللد.

 جملد الش يوخالفرر التا : 

جياد نيئة حمافاة تعادل جملد لتع الشعع ، فان  شكياك ن ا اجمللد مبتابة  نشعاأ جملد الشع يوخ مل فكرة اإ

عا اكن جملد  رادة الولية، واإ براء هعععد اإ ح ية مل تعسعععف سعععلطة اجمللد الواحد، وهععع ان لعدم ا اع أأي اإ

الاواو يتبعععف ابلعلومية الولطاية الشععععامةل  لشععععع  الأمرييك باأاه فان جملد الشعععع يوخ  متتاك فيمج البععععفة 

 ةحتادية  دلوع الأمريكية املتحدة. 

لشع يوخ مل لطريقة اختيار أأمقعاء جملد الاواو، اعي يم اختيار أأمقاء ل  تلف لطريقة اختيار أأمقعاء جملد ا

ن ا اجمللد مل لطري  ةربتخاو أأيقععا را ان يكون للك ولية شعع يخان سععواء صععرر أأو كن للاا، وااك أأو 

( مليون نسلة مل 04كي ردد سعاهنا، فتس توي يف عض ولية ربيويورر الث يقرتو ردد ساهنا مل مرشيل )

( أألف نسععععلة، ونك ا يقععععلل ن ا المتتياك املتسععععاوي 344سععععا الث ل يميد تعدادنا مل  قا ااة )ولية أأل

 ، 2 لولايت ربورا مل التواعن وحيول دون لطريان الولايت الكب ة را الولايت البر ة

  جيري اربتخاو أأمقعععععاء اجمللد مل اباك الااخبني يف ولايهتب، ويبلغ ردد أأمقعععععاء جملد الشععععع يوخ يف الوا

(. يرأأس ن ا اجمللد انا  رالد اياورية امك اوسعع تور ونو أأيقععا مقععو يف جملد 044احلاج مئة مقععو)

و عايدة أأمهية م بععبمج وأأصععب  حلقة وصععاك بني رالد اووع واطار ظب مل السععلطة  الأمل القويم، لا أأدى اإ

ل يف حاع تعادل الأصو  كفة اجلارب  اذلي  ات حيث  رحجالترشعيعية، وللد لرالد اجمللد احل  يف التبوي  اإ

 يبوت معمج.

لقد اكن م   انا  رالد اياورية م بع  رااسعة جملد الشع يوخ حماك ربار اع اد يكون عض دافعا  لتبوي  

و أأن جملد الشعع يوخ  عا تعل  الأمر بتعادل الأصععوات، ابلإهععافة اإ او جارب  الرأأي املؤيد  لسععلطة التافي ية، اإ

مل ةختبععاصععات، ن ا رقاوة را م   اوسعع تور لرالد اجلاورية احل  يف  عشععارر رالد اياورية يف ردد

                                                           
 .011. ص 0114مشرا ح دى، الااب الس ياس ية، الطبعة التالتة،  كة الطبارة والنرش الأنلية، برداد،   -1 

سععع مياك، الااام السععع ياب  لولايت املتحدة الأمريكية واجنلرتا، موسعععورة الققعععاء والفقمج، اجلمء   -2  ، لباان، ب وت، 041حسعععل سععع يد اامد اإ

 .04، ص 0120
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توبيمج رسعاااك  لكوربررس  لف  رباره او ةنوم مبوهور معني ببورة مبا ة أأو غ  مبا ة مل خقال أأربباره 

 يف أأحد اجمللسعععني، ذلض يكون لرالد اجمللد دور يف التاأ   را الأمقعععاء مل أأجاك التبعععوي  او جارب  ما

 اارتحمج الرالد، واد أأوب  اوس تور توافر ردة  ول يف املرحش لعقوية اجمللد ويه:

 أأن يبلغ مل العلر  قا ني راما. .0

 أأن يكون موالطاا أأمريكيا م    سل س اوات.  .0

 أأن يكون مق  يف الولية الث يم اربتخابمج فهيا.  .3

ش يوخ نا يف املرحش لعقوية جملد ال ومل املقاحب ان اوسع تور اد  شعدد شعلئا ما يف الرشول الواب  توافر 

اياسعععا او الرشعععول الواب  توافرنا يف مقعععوية جملد الاواو، وعض لقععع ن توفر اربنة والكفاءة يف ن ا 

 الو ااف الث اارساا ن ا الأخ . و اجمللد ليك تت اس  

ه ا لجان بني  قا ة ( جلاة يرتاوح ردد أأمقاء ن 02 د مرشعة)-بعد اربعقاده -ينتخ  اجمللد مل بني أأمقعاامج 

هافة 01سع بل مرشع) ( او03مرشع) ( مقعوا، وللك مقعو مل أأمقعاء اجمللد ةشعرتار يف أأكي مل جلاة، اإ

لاع ه ا لجعان اوامئعة توجعد جلعان مؤاتة جيري اربتخاهبا لورس ظاما معياة ومؤاتة ايث ينهتيي معلاا ابنهتاء املالة 

لهيا.  1الث أأولك  اإ

( س اوات جيري  ديد أأمقاء اجمللد مبعدل التلث للك س اتني را أأن يم  ديد 9ومدة ولية اجمللد سع  )

اجمللد يف الوا  اذلي جيري فيمج اربتخاو أأمقععاء جملد الاواو، وهب ه الطريقة حيتفب جملد الشعع يوخ ابلقدرة 

 را ةس مترار يف س ياس تمج وأأم هل،

 تقسعع مي ان يف ةبور الأول  للجلد ويموجيري تقسعع مي أأمقععاء اجمللد او  قاث فئات متسععاوية بقدر الإم

و ن ه الفئات مل لطري  القررة ولعقو اجمللد اذلي انهت  مدة وليتمج الرتحش لعقوية اجمللد  أأمقعاء اجمللد اإ

   2مرة أأخرى.

جمللد الشععع يوخ دورة اربعقاد رادية تبدأأ مل بداية اربعقاد جملد الاواو يف جاربفي وتنهتيي يف هناية شعععار بويلية، 

 مراةل أأم ل أأحد اجمللسعععني لر خر اشعععرتل وابعععد م لوجيوع مد اوورات العادية يف الاروف ةسععع تئ ااية. 

ل مبوافقة اجمللد ال خر.اوس تور ردم بواع تاأبياك ابورات أأحد اجمللسني ملدة  ميد مل  قا  3 ة أأايم اإ

                                                           
 .013. ص 0110الااب الس ياس ية، منشاأة املعارف، ةسك درية،   0اب الس ياس ية والقاربون اوس توري اجلمء حمسل خلياك، الا -1 

 .013حمسل خلياك، الااب الس ياس ية والقاربون اوس توري، مربل ساب ، ص   -2 

 .024مشرا ح دى، الااب الس ياس ية، مربل ساب ، ص   -3 
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سعععقال مقعععويهتب، ولكل جي  ا اع القرار هب ا  وأأخ ا يافرد اجمللد ابلفبعععاك يف  ة اربتخاابت أأمقعععاامج ويف اإ

براء  الشعععععاأن بععاأغلبيععة التلتني ويقوم حععا  الوليععة الث يلو مقعععدنععا يف اجمللد بتعيني مقعععععو مؤاعع  حلني اإ

 ارأ املقعد الشا ر.ةربتخاابت لختيار العقو اذلي 

 املطل  التا : لطريقة معاك الكوربررس الأمرييك 

و غاية  3يعقد الكوربررس الأمرييك دورة سع اوية متتد را مدى سع بعة أأشار مل  بويلية ول اكل  30جاربفي اإ

ل مبوافقة اجمللد التا  ك  س بق  ةشا ة اليمج، ر لأي مل اجمللسعني أأن يؤجاك اربعقاده لأكي مل يومني او  قا ة اإ

م ععا ااةة أأحدن  لر خر بتاأخ  أأم هل وامل لطةل يف دراسععععع تمج ف  يكون واف  رليمج وابلتايل تقعععععييل الوا  

 الةوري  لترشيل. 

 اربعقاد اجمللسني  التا : كيفيةالفرر 

وس لعشععرتل لربعقاد اجللسععات توفر رببععاو معني نو أأكيية الأمقععاء ولك مج ال  حيرتم ن ا الابععاو، أأما اجل

داخاك اجمللد فقا يرام  فيمج التوعيل احلميب باك يقوم را ةختقال بني أأمقاء احلمبني ك  ل حتا  املاااشات 

مل جمليسعع الشعع يوخ  جيمتل  يف   مل اجمللسععني ابلتاامي اواي  ك  نو احلال رليمج يف النملاانت الأوروبية.  

او )امللتلني( لتولق ابلعامصة واشععععع اطل، يرتأأس جملد الاو قالاب انوالاواو يف اامتني م فبعععععلتني مببل النمل

سعويكر ينتخ  يف أأول جلسة بعد اربتخاو أأمقاء اجمللد ولك مج ل اتي املابات الشخبية  لسويكر النيطا  

أأما جملد الشعععع يوخ فيرتأأسععععمج انا  رالد الولايت املتحدة ويف حال  يابمج أأو رفقععععمج ينتخ  اجمللد رالد 

 MPORETE PRO.»1ابلواكع ق

يعععد رالد جملد الاواو العقعععععو الأكي تععاأ  ا يف اجمللد فاو اذلي يرأأس اجمللد والقععااععد املعرتف بععمج حلمو 

الأغلبية ويم اختياره بواسطة أأمقاء احلمو مل حقمج أأن يبوت را مرشورات القواربني وعشرتر يف م ااشات 

حاع مرشعععععورات القواربني او ا لجان الأمقعععععاء. يقوم رالد جملد الاواو بتفسععععع  اوارد العلاك  ابجمللد واإ

رقان ربتيجة التبوي  بني الأمقاء. ومبا أأن  اخملتبعة، وتقرير املسعاااك ةبرااية ولطرح املوهورات  لتبوي  واإ

رالد جملد الاواو يعد عممي حمو الأغلبية ابجمللد فاربمج العقععو املاول بمج تطبي  الأربالة احلمبية واماك ربواو 

ر اجللسععات العامة. جي  را رالد جملد الاواو حو ولو اكن مقععو يف حمو املعارهععة اجمللد را حقععو 

أأن حيعاول تولطيعد رقااتعمج ابلرالد ونيئة مكتبمج، و در ةشعععععارة او أأن رالد جملد الاواو ياأب يف املرتبة 

 التاربية لشراك م ب  الرااسة حال خلوه بعد انا  الرالد.

                                                           
1  -karen L- Hass, Rules of the House of Representatives- one hundred fifteenth congress. Washington.january 

5, 2017. P : 01. 
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اربمج يعد عممي حمو الأغلبية يف اجمللد ونو املركم املعروف لشععععع بكة أأما ابلنسععععع بة لرالد جمللد الشععععع يوخ ف

اتبعععععالت حمبعمج، ذلض جيع  رليعمج أأن يعلعاك مل عممي حمو الأاليعة ك  يعلعاك متعامعا مل رالد اياورية. فاو 

عامطال  ابحتواء ايل الألطراف لتفادي ةنسععععدادات، خاصععععة  رللاا أأن أأمقععععاء حمو الأالية اد يكوربوا  اإ

 ن دامئة ظلهتا اارتاح القواربني أأو دراس هتا لا اد يعرااك س  معلية الترشيل.رؤساء جلا

 معاك ا لجان النملاربيةالفرر التا : 

يقوم الكوربررس بعلهل الترشععيعي مل خقال رباام مل ا لجان اوامئة وا لجان الفرمية البععررى، وا لجان يف حقيقة 

عيعية مبععررة،  عيعات يف أأ الأمر يه مبارة مل   جمالد  رشع تقسعع مي  لطاراإ يل اكل توعيل القدر الااااك مل الترشع

 فعال  لعلاك.

جلاة دامئة يف  (03)يمتاب الكوربررس الأمرييك بوبود جلان نرملاربية دامئة متخبعبعة ويه تبلغ اليوم  قا ة ومرشعيل

 02 مقععوا. أأما جملد الشعع يوخ فياقسععب اإو 01و 02جملد الاواو يرتاوح ردد الأمقععاء يف   جلاة ما بني 

مقعوا.  شلك ا لجان ابلطريقة النسوية مل متتياك الأحماو، ويرأأساا أأمقاء  01و 03جلاة تقعب   مسا ما بني 

مل حمو الأغلبية رادة، وأأمهاا ا ل اة القاربوربية الث عسعععع تطيل رالسععععاا تاأخ  دراسععععة مشععععاريل القواربني داخاك 

براء Ad hocاجمللد املع ، ن ا واكل  كويل جلان خاصععة ملالة معياة      ، ن ه ا لجان متتي صععقاحيات اإ

عا رفث اكل أأن تبععدر ا ل اة املعاية  اوراسععات والتحقيقات و سعع تطيل أأن تطل  مل  شععاء  للتول أأماظا فاإ

مع كرة جلع  اقعمج مل أأجاك توف  املعلومات  لكوربررس. واربطقااا مل ن ا التقليد فقد أأخ  الكوربررس الأمرييك 

لهيا، ك  أأخ  اارس بعث البعععععقاحيات الققعععععااية وحو مبراابعة السعععععلطعة التافيع  يعة وتوبيعمج ةربتقادات اإ

 1البقاحيات القابطة.

تتكون جلان جملد الاواو مل  قا ة مسعع توايت حسعع  الأمهيةل فا لجان العليا لاا سععلطات واسعععة متكسا مل 

خ فتاقسعععب او جلان جملد الشععع يو التاأ   را صعععال القرار، ل تلهيا ا لجان عات املسععع توى التا  والتالث، أأما 

جلان رالسععع ية وجلان يربوية. يتار أأمقعععاء الكوربررس ةربوء او ا ل اة الث يدمون فهيا مبعععا  مقالطعهتب مل 

أأجعاك خعدمعة انخبهيب، ك  ل اكل  لكوربررس العلعاك دون ا لجعان النملعاربيعة لأهنعا يه الث متعد اجللسعععععة العامة 

رادة حتريرنا حس  التعديقات املقرتحة رلهي، ك  والتقاريرابملعلومات   ا.تقوم بتقيمي الابوص وتنس يقاا واإ

                                                           
ابن احلرو الباردة را يد جلاة جملد الشع يوخ  لنشالطات املقادة لأمريا نرااسة بوعيف مارو والث كرس  ما  ي ابمل ن   -1  حبعاك ن ا اإ

تحدة اة التحقي  يف فقيحة وو ر ي  الث  رأأساا سام ارويل. ياار يف عض اترخي الولايت امل املارو املعادي  لشع يومية أأو ك  حباك را يد جل 

، ص. 0111الأمريكية مل القرن السادس مرش حو القرن العرشيل، مبد العميم سل ن ربوار ومحمود محمد ب ل اويل، دار الفكر العريب، القانرة، 

000. 
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ومل صعقاحيات ا لجان را ن ا البعيد أأن تعد مشاريل القواربني أأو  ستبعد ما  شاء مسا، واملرشور املستبعد 

حيبععععاك، أأما  درا ماهب ه الطريقة ل يعود او النملان الِّ بعد تبععععوي  ن ا الأخ  را اسعععع تعادتمج، ونو أأمر ان

 1يه الث حتدده. Rules committeeجدول أأم ل جملد الاواو فان جلاة القواربني 

 الكوربررس الأمرييك والقيود اوس تورية الواردة را لارس هتا  التا : صقاحياتاملبحث 

ر و كفاك اوسعع تور الأمرييك  لكوربررس فرصععة م ااشععة ودراسععة   ما يدخاك يف اختبععاصععمج، ك  م   اوسعع ت

الية النملاربية فرصعة ةسع ور وةربتقاد وتقدمي   ما  راه يبل  بديقا ملا تقدممج الأغلبية، وعشرتر اجمللسان  لرأ

 يف غالبية ةختباصات مل اربفراد   مس  ببعث ةختباصات الث ل يمتتل هبا اجمللد ال خر.

 املرشكة  للجلسني الأول: ةختباصاتاملطل  

و أأن اباك الرشععور يف د راسععة ةختبععاصععات املشععرتكة  للجلسععني )الاواو، الشعع يوخ( لبد مل الإشععارة اإ

اجمللسععني يعقدان ابوراهت  ببععورة م فردة ك  مت  ةشععارة اليمج سععابقا وعض ملاك ما نو رليمج احلال يف الااام 

 الرالسععع يني اخبنيلكل اد جيمتعان هبيئة مؤمتر يف حالت خاصعععة مسا فرع أأصعععوات الا اجلمائري،اوسععع توري 

 لرااسة اياورية وةس ور اإو خطاو الرالد.

وتاقسععب ةختبعععاصعععات الث اارسعععاا الكوربررس او ربورنيل ةختبعععاص الترشعععيعي العادي وةختبعععاص 

 التاأسليس.

 الترشيعي العادي الأول: ةختباصالفرر 

ارار أأو رفث   2احل  يف اارتاح مشاريل القواربني، للك مل جمليس الكوربررس ك  أأن للك مل اجمللسني احل  يف اإ

ليعمج مل اجمللد ال خر بععد أأن يكون اد أأاره الأول، ويف حاع اختقاف اجمللسعععععني را  اي مرشعععععور حيعال اإ

مرشعور ااربون جيري  شععكياك جلاة مبععاحلة تقعب لتلني مل س  اجمللسععني وتبععو  مرشععورا موحدا اد حيا  

عا تع ر عض  عستبعد املرشور اذلي وال اربقاف فيمج. مبوافقة الطرفني واإ

يوية حيث  رشعيل ابسع تئ اء الترشيعات الة  وم ااشعة أأيجيوع لأي مل اجمللسعني أأن يكون نو الباد  ابارتاح 

ربص اوسعع تور را جورة املبادرة يف اارتا ا مل اباك جملد الاواو، وماد انهتاء أأي مل اجمللسععني مل الاار 

ععععيل معني حيال او اجمل عا واف  رالد اياورية را يف  رشع و الرالد. اإ ععععيل اإ عا أأاره أأحياك الترشع لد ال خر فاإ

و الكوربررس مرفقا مب كرة  عا رفقمج يعاد اإ الترشعيل ووال رليمج عسع ت اك الترشعيل صعفتمج ويبعب  ااربوان انف ا، أأما اإ

                                                           
 .343، ص 0403، منشورات عيل احلقواية، ب وت 2ملؤسسات الس ياس ية، الطبعة محمد لطي، القاربون اوس توري وا -1 

 ، مل اوس تور الأمرييك.1/بع 0فقرة 0املادة  2 
 ، مل اوس تور الأمرييك.1/بع 0فقرة 0املادة  2
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04/00/0402اترخي النرش:     02/00/0402اترخي القبول:        04/00/0402اترخي الإرسال:   

 

عا برى م ااشعة املرشعور مل الكوربررس مرة يربية وحبل  املواف ة رليمج باأغلبية قيوحض فهيا أأسع باو رفقعمج، واإ

 1التلتني يبب  ااربوان واب  الافاع.

  واد حتددت صقاحيات الكوربررس الترشيعية مبوب  الفقرة التام ة مل املادة الأوو مل اوس تور ويه:

عاا  وحتبععيلاا وفر  الرسععوم والعوااد واملكوس لتسععديد اويون وةربفاق را اوفار  (0 فر  الةع

 شعرتل اوس تور فر  عات الةيبة را   الولايت دون متياب يف اميهتا أأو أأيوالرفانية العامة  لبقاد، واد ا

  ساناك  اناا.

 اارتا  الأموال حلساو الولايت املتحدة. (0

تاامي التجارة مل اوول الأب بية وبني الولايت املاقععوية يف ةحتاد، واكرب  ن ه البععقاحية هععئيةل  (3

 يف بدايهتا ل توسع  مل مرور الوا .

وارد موحدة ملا  اجلنسععع ية، ويعتن الكوربررس نو السعععلطة الوحيدة الث تقرر لرأشعععخاص وهعععل ا (0

 املولوديل يف بدل أأب يب احل  يف المتتل ابجلنس ية الأمريكية مل ردظا.

صععععععك الاقود وتاامي اميهتععا واميععة الاقود الأب بيععة وحتععديععد وحععدة القيععاس واملواعيل، واكن لاعع ا  (2

سععععع اوات الأوو مل اترخي الولايت املتحعدة مادما اكرب  العلةل الأب بية يه ةختبعععععاص أأمهيعة ابلرعة يف ال 

 الشااعة يف البقاد ومعةل الولايت املتحدة اندرة.

 فر  العقوابت را  مييف الأوراق املالية والس ادات والعلقات املتداوع يف الولايت املتحدة. (9

رترني احل  املطل  ملدة حمددة  للؤلفني واخملالعلاك را تقدم العلوم والف ون الاافعة مل لطري  هععع ن  (1

 يف كتاابهتب واخرتاراهتب.

نشاء ااا  عات اورجة الأااك مل اا ة العليا و لكوربررس ح  تعدياك رباام ااا  الفدرالية  (2 احل  يف اإ

 لك  اق  احلاجة او عض ليواك  التر ات الث حتدث يف اووع.

رقان احلرو وم   التفويقععات  (1 ابحتجاع ررااي دوع أأب بية أأو أأموالاا ووهععل القوارد ارباصععة ابلراا  اإ

 املس توو رلهيا يف الن والبحر.

المي كولومبيا. (04  2لارسة السلطة الترشيعية املبا ة يف الأاالمي ارباصة ابلعامصة ةحتادية ويه اإ

نشعاء الققار واملس تودرات العسكرية يف الأرا  املقتطعة مل أأاالمي او (00 فقهتا را أأل ول الأمقاء مبوااإ

 ميد املسعاحة املقتطعة را مرشعة أأميال وهل ك ض )الكوربررس( صععقاحية الترصعف يف املاالط  وسععائر الأاالمي 

 املاقوية يف ملكية الولايت املتحدة مبا ة.

                                                           
 ، مل اوس تور الأمرييك.2/بع 1الفقرة  0املادة  1 

 ، مل اوس تور الأمرييك.2/بع 1الفقرة  0املادة  2 
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عل أأل  ميد فرتة ةمودات املالية الث  رصععد لا ا الرر   (00 ربفاق رلهيا برشع ا رتاأسععلد اجليوو والإ

 رامني. 

 وهل اوارد لتاامي القوات النية والبحرية. (03

عة أأميال مربعة  (00 عيل يف ايل الأحوال يف م طقة ل تتجاوع مسععاحهتا مرشع اارس الكوربررس وحدة الترشع

اد تبب  مقر حكومة الولايت املتحدة بت اعل ولايت معياة وموافقة الكوربررس، وهل مبا ة ملاك ن ه السلطة 

اامة احلبعععععون فهيا وخماعن السعععععقاح يف ايل املاالط   الث جيري  اؤنا مبوافقة اجمللد الترشعععععيعي  لولية لإ

لهيا.  والرتساانت وأأحوا  السفل واملنشا ت الأخرى الث تدمو احلاجة اإ

 1املوافقة را اربق م ولايت جديدة لقاحتاد. (02

 ةختباص التاأسليسالفرر التا : 

 يرى  لتا الأمقععععاء يف س اجمللسععععني جورة عض، ك  أأمط   لكوربررس صععععقاحية تعدياك اوسعععع تور مادما

را لطل  اجملالد الترشععععيعية لتليث الولايت. ولاجار مرشععععور التعدياك مل  اوسعععع تور احل  يف التعدياك بااء

الواب  احلبعععول را موافقة اجملالد الترشعععيعية لتقا ة أأرابر الولايت مل لطري  مقد مؤمتر ولط  جيري فيمج 

 2 مرشور التعدياك. التبوي  را

عيل تعديقا برت ايعاا مل لطري  الكوربررس لكون ن ا  ا تعدياك اوسعع تور الأمرييك حو ال ن سعع بعة ومرشع

الطري  أأعرسععععع مل الطري  ال خر اذلي يتطلع  موافقعة  قا عة أأرابر الولايت. اكل الوس املروربة وايود يف 

قععاء وربة حيامن جيري تعدياك اوسعع تور مل اباك  ليث الأمتعدياك اوسعع تور الأمرييك يف أ ن واحد، حيث جند املر 

يف الكوربررس وجند ايود ماد تقدمي الطل  مل اجملالد الترشعععيعية لتليث الولايت وموافقة اجملالد الترشعععيعية 

 بتقا ة أأرابر الولايت لوم التعدياك.

 ةختباصات الث يافرد هبا   جملداملطل  التا : 

بدراسة ةختباصات الث يافرد هبا جملد الاواو أأول ل بدراسة ةختباصات الث  سع اقوم يف ن ا اجلارب 

 يافرد هبا جملد الش يوخ را وجمج ارببوص وكيف ا تقييدنا دس توراي.

 الفرر الأول: ةختباصات الث يافرد هبا جملد الاواو

 يقطلل جملد الاواو مباام مقررة هل دس توراي  متتاك أأساسا ف  يع:

                                                           
 ، مل اوس تور الأمرييك.2/بع 0الفقرة  0املادة  1 

2-  Good. Nan pall. The American constitutional system. Oxford university press 1957. P 344. 
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رداد مرشعععورات القواربني ختبعععاص املايلة .0 : م   جملد الاواو دون جملد الشععع يوخ صعععقاحية اإ

ارارنا اباك أأن يارصف جملد الش يوخ ملاااش هتا  اارتاح التعديقات را   ، ولكل جمللد الش يوخ ح 1املالية واإ

يوخ ل خطورة فهيا مل ن ه البقاحية امللاوحة جمللد الش   2مشعاريل اواربني املالية الث يتقدم هبا جملد الاواو.

حيث الواال لأن ن ا اجمللد اندرا ما عسععع تعلاك ن ه البعععقاحية، ورمبا اكن الأجدر ابوسععع تور اإ ار جملد 

الشع يوخ مل جملد الاواو يف لارسعة ن ا ةختبعاص را حد سواء، لس   وأأن اجمللسني م تخبان مل اباك 

 3شع  الولايت.

اباك جملد الشعع يوخ حيث يكون متتياك اكفة الولايت فيمج متسععاوي  فالأوو اعا لارسععة ن ا ةختبععاص مل

ن ا مل انحية، ومل انحية أأخرى فان جملد الش يوخ يقب يف مقويتمج أأشخاص احتلوا سابقا م اص  رليا يف 

اووع كرؤسععاء دوع أأو سععفراء أأو وعراء أأو حو أأمقععاء سععابقني يف جملد الاواو ولا ل شععك فيمج أأن نؤلء 

خنة يف ن ا امليدان امك معلاب الساب ، ورقاوة را ن ا فان اوس تور  شدد يف  ول العقوية  كون و ب 

يف جملد الشع يوخ ورفل سعل املرحش لعقوية ن ا اجمللد وبعلاا أأرا مل سل املرحش لعقوية جملد الاواو، 

 او.ون ا يع  ان اجمللد س يقب يف مقويتمج أأمقاء هلب خنة تفوق  خنة أأمقاء جملد الاو 

جمللد الاواو دون جملد الشععع يوخ توبيمج ةنوم  لوعراء وك ض  لرالد  لختبعععاص الققعععا :ا .0

وانا  الرالد وايل املسععؤولني ةحتاديني حيث  ميد البععقاحية الققععااية يف ادرة الكوربررس را حماسعع بة 

ديد اجلرا  وتقرير لد الاواو حتالرالد يف حاع ار ابمج براة كب ة اكلرشععوة أأو اربياربة العال ، اي حيائ  جم

و الرالد ويتوو جملد الشععععع يوخ احلمك رلهيععا. يم ا ععاع ارار جملد الاواو يف نعع ه احلععاع  الهتلععة املو ععة اإ

ابلأغلبية الوسععع يطة أأما حمك جملد الشعععع يوخ فيم باأغلبية التلتني مل  رأأس جملد الشعععع يوخ مل لطرف القا  

 4ه  لاط  ابحلمك.الأرا  للح ة العليا حال اربعقاد

 ةختباصات الث يافرد هبا جملد الش يوخالفرر التا : 

 جمللد الش يوخ ردة اختباصات  متتاك ف  يع:

يمتتل جملد الش يوخ دون جملد الاواو ببقاحية مشاركة  مشاركة رالد اووع يف مقد املعاندات: .0

رالد اووع يف مقد املعاندات، ومل أأسععع باو م   جملد الشععع يوخ ن ه البعععقاحية لطول مدة ولية جملد 

الشعععع يوخ الث تفوق مدة ولية جملد الاواو ون ا ما جيعاك أأمقععععاء جملد الشعععع يوخ اادر را حتديد حاجة 

                                                           
 مل اوس تور الأمرييك. 0الفقرة  0املادة  -1 

2 - Michael Laver, Legislatures and Parliaments in comparative context, oxford university press, 2010. P 131. 

امعععدي حععع عععون خعععاو، العععععععقااعععة بعععني العععراعععلعععد الأمعععريعععيك والعععكعععوربعععرعععرس، معععقعععال معععنشععععععععور رعععا العععرابععع :  -3 

             pdf-www.parliament.gov.sy/sdo8/msf/1435496752 

مل اوسع تور الأمرييك تاص را أأربمج ق... يتار جملد الاواو رالسعمج و املسؤولني ال خريل و كون لا ا اجمللد وحده سلطة  0، الفقرة 0املادة  -4 

 اهتام املسؤولنيق.

http://www.parliament.gov.sy/sdo8/msf/1435496752-pdf
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را ن ا فان الأمقعععاء اذليل عشعععللاب التجديد واافاني مبقارد  سععع يعللون را اووع او املعاندة، ورقاوة 

التنسعع ي  بني ما ا اارتاحمج سععابقا يف اجمللد وبني ما يقرتحمج الأمقععاء اجلدد، وي ن  جارب  يف الفقمج الأمرييك 

و جعاربع  جملد الشععععع يوخ يف صعععععقاحية مقد املعاندات وسعععععل  ن ه  اإو جورة اإ ار جملد الاواو اإ

ل أأناك ا لبعععععقاحيعة مل رالد اووع. نع ا ة عاه يف الفقعمج يرى ان املععاندة حتلاك اوة القاربون وللد لأحد اإ

 الترشيل أأن يتبدى لعقد املعاندات ولكل البعث يرى أأن ن ا الرأأي حماك ربار.

مقد  ولكل 1 ي  أأن املععانعدة لاعا اوة القعاربون بعاك ان بعث اوول أأمطع   للعاندة مركما ا   مل القاربون.

ععيل معني يطب  داخاك  املعاندات يتطل  ادرا مل اربنة واوبلوماسععع ية يف التفاو  وللد مسعععاأع وهعععل  رشع

ن تعدياك املعاندة يتطل   اووع فق  ايعث اكل تععديهل يف أأي وا  دون أأخ  امتبارات لأي ايد خار . اإ

براءات معياة مكوافقة اكفة اوول الألطراف أأو مرور فرتة معياة را مق ن املعانداتاإ هععععافة او عض فاإ  دنا، اإ

اد يرتت  رلهيا احلد مل سع يادة اووع أأو ااتطار بمء مل أأراهعهيا أأو احلبول را امتياع يف دوع أأخرى، مل 

ناا يكون مل املقا  أأن اارس ن ا ةختبعععاص أأشعععخاص را ادر مل اربنة يف الشعععؤون ارباربية ون ه 

 امك لارس هتب  لعلاك الس ياب سابقا را الأغل .  اربنة متوفرة يف أأمقاء جملد الش يوخ

اد  كون ن ه اربنة متوفرة يف رالد اووع امك لارس تمج  لعلاك الس ياب اباك الفوع نرااسة اووع وفققا مل 

تمج الرتحش لا ا املاب  مرتني ومل املؤكد أأن عض سابيد مل خن س تور الأمرييك    لرالد اووع ن ا فان او

واملقاحب أأن ن ه اربنة رمبا ل  كون متوفرة يف أأمقععاء جملد الاواو لأن جاك معلاب     2دان اربار .يف املي

يكون يف اجملال الترشعيعي وب ض يكون مل الأنسع  م   ن ا ةختبعاص لرالد اووع ابلإشرتار مل جملد 

 الش يوخ دون اإ ار جملد الاواو فيمج.

وجمج و يفة اقااية  متتاك يف حمامكة الأشخاص اذليل ي اارس جملد الشع يوخةختبعاص الققعا :  .0

لهيب جملد الاواو اهتامات خط ة مسا ردم الولء. ربص اوسع تور را أأن جمللد لشعع يوخ صععقاحية ااامكة يف  اإ

ايل الهتامات ارباصعععة ابجلرا  الث ير كعا رادة املسعععؤولني، وماد مقد جلسعععة ااامكة يرتأأس اجمللد رالد 

ل اكل ان يتجاوع احلمك البادر  3العليا، واحلمك البعادر جي  ان يقرتن مبوافقة  ليث الأمقاء احلاجيل،اا ة 

مل اجمللد مقوبة العمل واحلرمان مل تويل م اصع  رفيعة أأو المتتل مبابع  يقتث  قة أأو يدر راا يف الولايت 

 املتحدة.

فني اكلوعراء ع يف  رش ي  أأو تعني كبار املو عشعارر جملد الش يوخ رالد اوو تعيني كبار املو فني: .3

والسعفراء والق اصعاك واقاة اا ة العليا، وعشارر ك ض جملد الش يوخ رالد اووع يف تعيني املو فني اذليل 

                                                           
، املتقلل التعدياك اوس توري اجلمائري، اجلريدة الر ية  ل لاورية اجلمائرية، 0409مارس  49املؤرخ يف  40-09القاربون مل  024ربب  املادة  -1

را أأن:    املعاندات الث يبععادق رلهيا رالد اياورية، حسعع  الرشععول املابععوص رلهيا يف اوسعع تور،  سععلو را  0409، لسعع اة 00العدد 

 القاربون   .

 ل اوس تور الأمرييك.م 0املادة  -2 

 مل اوس تور الأمرييك. 9/بع 3الفقرة  0املادة  -3 
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واشرتل اوس تور احلبول را موافقة  1   رد يف اوسع تور رببعوص خاصة بتعيلسب را أأن يقرر القاربون عض،

د الشععع يوخ را يعرت  جمل أأليتعل  بتعيني نؤلء املو فني لكل برى مرف ادمي را جملد الشععع يوخ ف  

 اختيار الرالد  لوعراء مل ابو اجملامةل أأو مل ابو الإارار ابمتياع الكمج الرالد يف ن ا املق ر.

يف الوا  اذلي اي فيمج جملد الاواو صععقاحية اربتخاو رالد اووع مل  ةختبععاص ةربتخايب: .0

بني املر ني التقا ة احلاصعععلني را أأرا نسععع بة مل الأصعععوات ماد ردم حبعععول أأحد املر ني را الأغلبية 

ويرى البعث أأن واهعععي اوسعع تور اد م حوا  2املطلقة، م   جملد الشعع يوخ صععقاحية اربتخاو انا  الرالد،

شعع يوخ ن ا ةختبععاص اربطقااا مل مبدأأ اختيار اجمللد لرالسععمج اع حيتاك رالد جملد الشعع يوخ يف جملد ال 

 عات الوا  م ب  انا  رالد اياورية امك اوس تور.

عععيعية فقد ربص اوسعععع تور الأمرييك را ردة ايود  برث الاار مل ناتمج البععععقاحيات اخملوع  لسععععلطة الترشع

وياك احلد مل صععقاحياهتا واختبععاصععاهتا املقررة لاا، حيث رببعع  دسعع تورية تعرتي ن ه السععلطة وعض يف سعع 

الفقرة التاسععة مل املادة الأوو  دلسع تور الأمرييك را ن ه القيود املفروهعة را السعلطة الترشععيعية كةورة 

  أأملهتا ربارية العقلاة النملاربية  لواوف يف وجمج اإلطقاق ةختبععاص لا ه السععلطة وتقليص ظاظا ون ه القيود ك

 يع:

ل مادما تقتث السقامة  (0 قل جيوع  لكوربررس ان يواف ح  احلبعول را أأمر ابملتول أأمام الققعاء اإ

 العامة عض يف حالت المترد أأو الرمو قون ا يعتن ح ية ااربوربية  لحقوق واحلرايت العامة يف اجملمتل الأمرييك.

ق، ااامكة أأو دون سل ااربون باأثر ربعي قل جيوع اإصدار أأي ااربون ابلت ريد مل احلقوق املدربية دون (0

 ون ا  لحفاظ را املراكم القاربوربية لرأفراد وح ية احلقوق املكتس بة.

قل تفر  أأي جيبة را الأشعخاص أأو أأي جيبة أأخرى مبا ة ما    كل متااس بة مل التعداد أأو  (3

براامجق و دف ن ا او  كرعد الع  .داع ةبومية ودسرتهتاالإحباء اذلي س بق  الإشارة اإو وبوو اإ

حتاد ون ا  كرعد واحض لقا‘‘قل جيوع فر  أأي جيبة او رسعوم را السعلل املبععدرة مل أأية ولية  (0

 الفدرايل ااتباداي.

حدى الولايت را مواد ولايت  (2 قل متا  أأية أأفقعععععلية مل لطري  تاامي التجارة أأو اوخول ملواد اإ

ببار السعععفل  و أأية ولية أأخرى او أأخرى ك  ل جيوع اإ املت اة لإحدى الولايت أأو اربارجة مسا را اوخول اإ

 اربرور مسا أأو دفل رسوم لااق.

و  (9 ل بااءا را امودات ياص رلهيا القاربون وينرشعع مل وا  اإ قل جيوع حس  أأية أأموال مل اربماربة اإ

يرادات ومدفورات الأموال ا  لعامةقأ خر وببورة م تالة تقرير ر ي وبيان لإ

                                                           
 مل اوس تور ةمرييك. 0/بع 0الفقرة  0املادة  -1 

 مل اوس تور ةمرييك. 0/بع 0الفقرة  0املادة  -2 
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ععععف والاباعق، ون ا يف حد عاتمج صعععععوان  (1 قل تقوم الولايت املتحعدة مبا  أأي لقع  مل أألقاو الرشع

 لختباصات احلكومة املركمية لس   تي املتعلقة ابجملال اربار .

ارار ديل مل الأداين أأو م ل حرية لارس تمج أأو احلد  (2 قل جيوع  لكوربررس ان يبدر أأي ااربون خاص ابإ

م أأو البعععحافة، أأو تقييد ح  الأفراد يف مقد ةبورات السعععللية وحقاب يف الوس الإرببعععاف مل حرية الالك

 مل احلكومة مل أأي  مل أأو اإحجافق.

هععافة اإو   ن ه القيود، فقد اشععرتل اوسعع تور الأمرييك جورة أأل يكون الترشععيل البععادر مل الكوربررس  اإ

 معلل بمج ة يف الولايت، ويعتن ن ا القيد غ  ةحي وغ وااعا مضل ةختبعاص الترشيعي  للجالد الترشيعي

بطريقة مبا ة لكل عسعع تنتل مل خقال ربص املؤسععد اوسعع توري الأمرييك رليمج مل خقال العبارةق السععلطات 

ععععيعية الث يقررنا اوسععععع تور...ق والث وردت يف ربص الفقرة الأوو ااددة لاطاق لارسعععععة الكوربررس  الترشع

فقد ربص ةاحة را أأن: قايل السلطات  0110يعية، أأما يف التعدياك اوسع توري لس اة لختبعاصعاتمج الترشع 

   1الث   تفو   لولايت املتحدة مبقتىض اوس تور تبق  مل ح  الولايت وشععاق.

 :خامتة

ختاما ملا سععع ب  اكل القول باأربمج يقعععطلل النملان يف أأي رباام سععع ياب بدور حموري مل حيث كوربمج نيئة ربيابية 

وفر مواماك ةس تقرار و سا  بشلك أأساب يف اعدنار اوول. ويف ن ا الإلطار جند أأن الفكر اوس توري اد ت

أأار بةععععورة وبود ن ه الايئة الترشععععيعية حيث امتننا بمءا ناما يف ادارة الااام السعععع ياب خملتلف اوول 

عا ما اارتن ن ا النملان ربنة ولارسعة معلية جندنا غالبا يف هنا داقرالطية الأربالة العريقة الث توصعف باأ  خاصعة اإ

 را  رار الولايت املتحدة الأمريكية. 

ناار اربتقادات كت ة و    لكوربررس حيث يرى معاب الأمريكيني يف لتلهيب داخاك ن ه الايئة الترشيعية را 

رادة  ذلض فانما يبدو مرشععرني غ  مسععؤولني ول يقومون بعللاب را او اكف ول يوفون بومود ،  نسعع بة اإ

اربتخاهبب مرة أأخرى هعئيةل جدا خاصة يف جملد الاواو، ويرى البعث ان كت ا مل أأمقاء الكوربررس يعتنون 

مل رجال اربدمة العامة اذليل ل يعرفون اللكاك واذليل   يقدر هلب ما اكربوا يقومون بمج مل ظام سعع ياسعع ية صعععبة 

ه اعية ال السععععع ياب. وأأكي مل عض فاربمج ياار  لكوربررس ابمتبار سعععععواء ف  يتعل  ابلمتتياك الايايب او البععععع 

 رشععيعية اد أأصععاهبا الونل وتتسععب ابلب ء الشععديد لقافتقار او الااام فايي غ  اادرة را التعاماك مل مشععا  

اجملمتل الأمرييك الكل ة، ذلض اكن القيد اوسعع توري بدل اإلطقاق ةختبععاص جورة ابععوى متلهيا التحدايت 

 فروهة را اووع الأمريكية را البعيديل اواخع واربار .امل

                                                           
1-  Amendment of 1791: « The powers not delegated to the United States by the constitution, nor prohibited 

by it to the states, are reserved to the states respectively or to the people ».   
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ع يعكد أأمقعاء  غ  أأن الكوربررس يااك را الرمغ مل عض أأحد املكوانت احليوية  لااام السع ياب الأمرييك اإ

مقعععععوا يف اجمللسعععععني مل الرجال والنسعععععاء مدى تاور حاجات وأأمال وتطلعات  232الكوربررس البالغ ردد  

 ييك او املس تقباك.الشع  الأمر 
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